
احلمد هللا والصالة والسالم على رسوله اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ، ومن سلَك جه واهتدى  السائل :
  ديه ، ومتسك بسنته واقتفى أثره إىل يوم الدين ؛ أما بعد :

وشر األمور حمدثاا ،  -صلى اهللا عليه وسلم  - ديث كالم اهللا تعاىل ، وخري اهلدي هدي حممد فإن أصدَق احل 
وكل حمدثٍة بدعة ، وكل بدعٍة ضاللة ، وكل ضاللٍة يف النار . يسرنا يف هذا اليوم املبارك جَل وعال أن نلتقي 

وبارك يف عمره ونسأله جل وعال أن حفظه اهللا تبارك وتعاىل ،  - بفضيلة الشيخ حممد ناصر الدين األلباين 
حنن شباب من السودان من مجاعة أنصار السنة احملمدية ، وهذه اجلماعة   -يسخره خلدمة اإلسالم واملسلمني 

كما هو معروف ومعلوم ، تسلك منهج السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم ، ولدينا بعض األسئلة واالستفسارات 
ختص اجلماعة السلفية يف السودان على وجه اخلصوص والدعوة السلفية على  حول بعض املواضيع اهلامة ، واليت

مستوى العامل اإلسالمي أمجع . وهذه املسائل ُجلها خيتص مبا هو معروف باملستجدات يف هذا العصر ، وأن 
املوضوع بعض الدعوة إىل اهللا جل وعال البد هلا من أن تتطور والبد هلا من أن تقتحم مجيع ااالت وجنم يف هذا 

االختالف يف السودان وحدث ما حدث من أشياء ، نسأل اهللا أن ُيسدد اخلطى وأن يعفو عن اجلميع ، وحنن 
بدورنا اغتنمنا هذه الفرصة وهذه الساحنة بلقائنا هذا عن فضيلة الشيخ األلباين حفظه اهللا تعاىل ، وهذه األسئلة 

ىل عز وجل ، سؤالنا األول كاآليت : هل جيب حتصيل بعض املصاحل ختتص مبوضوع الوسائل اليت تُبلغ ا دعوة املو 
  الكفائية أو العينية إذا كان يف الطريق إليها مزالق وحمرمات ؟ 

ال جيوز ؛ ألنه ال يوجد يف اإلسالم تلك القاعدة اليت تقول الغاية تربر الوسيلة ، بل اإلسالم قد نص  الشيخ :
أن ما كتب اهللا لإلنسان من الرزق ، ال جيوز أن  - صلى اهللا عليه وسلم  -بغري ما نٍص من كتابه وسنة نبيه 

حرم ، كما جاء يف حديث احلاكم وغريه من قوله 
ُ
( إن :  - صلى اهللا عليه وسلم  - يتوصل إليه املسلم بالطريق امل

ائض العينية ، بل ما عند اهللا من الرزق ، الذي ليس هو كالصالة وحنوها من الفر  ما عند اهللا ال يُنال الحرام )
هو يطلبه املسلم ليكف نفسه عن أن حيتاج أن ميد كفه إىل الناس ، فلو أنه كان مكفًيا برزٍق حالل ومل يسَع وراء 
الرزق مل يكن مقصرًا ألن طلب الرزق هو ملا ذكرنا من أن يكف نفسه عن أن يسأل الناس ، فإذا كان حتصيل 

( فإن ما عند اهللا ال ينال ا احلديث املعروف وهو قوله عليه السالم : هذا الرزق ال جيوز بطريق حمرم بداللة هذ
فأوىل مث أوىل مث أوىل أنه ال جيوز للمسلم ، بل املسلمني ، بل اجلماعة اإلسالمية اليت تريد أن تدعوا  بالحرام )

 يستحلوا بعض حري ؤالء أن ال - صلى اهللا عليه وسلم  -الناس إىل العمل بكتاب اهللا وبسنة رسول اهللا 
(( ومن يتق اهللا يجعل له احملرمات ليحصلوا بذلك حتقيق بعض الغايات ألنه قلب ملثل قوله تبارك وتعاىل : 

هذا من جهة . ومن جهة أخرى : حنن خنتلف عن سائر اجلماعات  مخرًجا ويرزقه من حيث ال يحتسب ))



ن املسلمون وحناول أن نسري يف إسالمنا على منهج وسائر األحزاب ؛ ألننا لسنا حزبًا ، ولسنا كتلًة ، وإمنا حن
سلفنا الصاحل رضي اهللا عنهم أمجعني ، وكلنا يعلم بالضرورة أم ما كانوا يوًما ما ليخطر يف باهلم ، فضًال عن 
حيققوا ذلك يف حيام أن يستحلوا بعض احملرمات يف سبيل حتقيق بعض الغايات اإلسالمية ، كيف واآلية 

؟! منطق من يقول جبواز  (( ومن يتق اهللا يجعل له مخرًجا ويرزقه من حيث ال يحتسب ))ول : السابقة تق
ارتكاب بعض املخالفات لتحقيق بعض الغايات الشرعية ! منطق هؤالء يعكس اآلية السابقة ، ويعين منطقهم أن 

حمصورة ضيقة ؛ ولذلك من يتق اهللا يف العصر احلاضر يُطبق أحكام الشريعة بكاملها ، فسوف تكون دعوته 
فالبد من جتاوز بعض األمور اليت مل يأذن ا الرسول لكي نتمكن من توسيع دائرة الدعوة ، أنا أقول : إن هناك 
نُذرًا تبشر بشٍر خطري ، إذا مل يتدارك أهل الدعوة احلق ، أمرهم قبل أن يستفحل شأم ذلك أننا نسمع ما بني 

اٍت كثرية يف سبيل ما يسمونه بنشر الدعوة ، ما هي الدعوة اليت يريدون نشرها ؟ آونٍة وأخرى أم يرتكبون حمظور 
أهي دعوة الكتاب والسنة ؟ أم هو شيء آخر ؟ سيقولون معنا بل هي دعوة الكتاب والسنة ، لكن هم يعلمون 

من النساء ، قد  مثًال أن اإلسالم ُحيرم على املرأة أن تسافر مع غري حمرٍم ، فكيف وبعضهم قد أذن جلماعاتٍ 
يكون عددهن بالعشرات أو باملئات ثيباٍت وأبكاًرا ، أن ُيسافرن بغري حمارم ، ملاذا ؟ ما هي الغاية ؟ زعموا يف 

  سبيل نشر الدعوة ، وهنا البد يل من أن أقف قليالً . 
عن غريهم أن الناس يف اعتقادي من مصائب هذا العصر وبدعه اليت ال يكاد يتنبه هلا كثري من أهل الفضل فضالً 

انقسموا إىل قسمني ، ُدعاة وغري ُدعاة ، مث انقسم الدعاة إىل ذكور وإىل إناث ، فصار هناك دعاة وصار هناك 
داعيات ، ومعىن هذا متاًما أن الدعاة اإلسالميني ال يستطيعون أن يقوموا بواجب الدعوة إىل شرع اهللا عز وجل  

ال للنساء أن يشرتكن يف الدعوة ، ليت أن اشرتاكهن يف الدعوة كان مع كتابًا وسنة ، ولذلك فقد أفسحوا ا
حمافظتهن على أنوثتهن وعلى آدان اخلاصة ن على اعتبارهن من النساء ، لكن تعدت هذه الداعيات زعمن 

عتبارهن طور جنسهن الذي مساه الرسول عليه السالم أو لقبه بالقوارير ، ليت أن التزمن اآلداب اخلاصة ن با
من النساء الاليت ينبغي عليهن حىت فيما يتعلق بالصلوات اخلمس أن يلزمن دورهن وأن يصلني يف بيون ومع 

( وبيوتهن خير ذلك وأنا أشري طبًعا إىل أمر معروف لدى السامعني مجيًعا من قوله عليه السالم يف حق النساء : 
ت اخلمس يف املساجد مع مجاعة املسلمني ، فكيف يكون خري هلن من ماذا ؟ خري هلن أن حيضرن الصلوا لهن )

خريًا هلن أن خيرجن وأن يسافرن يف سبيل الدعوة ؟ مث قد يقع هناك االختالط بني الرجال والنساء يف بعض الدور 
أو يف بعض البيوت أو ما شابه ذلك ، ومن املعلوم أن االختالط أمر توارثه املسلمون خلًفا عن سلف على أنه مما 

نع منه الشارع احلكيم من باب ما ُيسمى عند الفقهاء بسد الذريعة ، إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد منع م



النساء عن كثري من األمور هي من ما أمر به الرجال ، مثًال احلديث الصحيح الذي يقول فيه الرسول عليه 
إذا كان  ء آخرها وشرها أولها )( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساالسالم : 

هذا نظام اإلبعاد للنساء عن االختالط بالرجال يف أقدس األماكن ويف خري البقاع كما جاء يف احلديث الصحيح 
ملا ُسئل عليه السالم عن خري البقاع وشر البقاع ؟ أجاب بأن خري البقاع املساجد وشر البقاع األسواق ، لقد 

يه وسلم بني النساء والرجال أن خيتلطوا بعضهم مع بعض يف خري البقاع وهي حال رسول اهللا صلى اهللا عل
املساجد ، فكيف جيوز أن نسمع اليوم من هنا وهناك من بعض الدعاة اإلسالميني أن جييزوا للفتيات املسلمات 

ذلك ، إًذا أن يدخلن اجلامعات القائم التدريس فيها على االختالط بني اجلنسني ؟ زعموا أن املصلحة تقتضي 
اآلية مث  (( ومن يتق اهللا يجعل له مخرًجا ))ماذا يكون موقفهم أوًال إميانًا ؟ مث تطبيًقا بالنسبة لآلية السابقة : 

ما موقفهم من هذه السدود اليت جعلها الرسول عليه الصالة والسالم بني النساء والرجال دفًعا لالختالط يف خري 
حاهلم أو بلسان قاهلم ولسان احلال أنطق من لسان املقال ، تلك أمة سبقت ؛  البقاع ؟ إم سيقولون إما بلسان

إًذا يكون منطلقهم هذا تُرمجان ملا يف نفوسهم أن الشرع الذي تلقيناه عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم من طريق 
بري العصري شريعة زمنية الصحابة ومن تطبيقهم إياه ، ليس شرًعا مسلًما به ، وإمنا ذاك كما يقولون اليوم يف التع

كما يقول بعض   -وال أقول بعض الفقهاء  -انقضت وذهبت دولتها ، أما اليوم فهي كما يقول بعض املتفقهة 
هذه اجلملة وإن كانت تستعمل كثريًا يف  " إن األحكام تتغري بتغري الزمان واملكان "املتفقهة يف العصر احلاضر : 

ن نشطب على كثري من املعىن الواسع الذي يوسعه الذين يعلنون هذه بعض كتب الفقهاء املتأخرين فيجب أ
القاعدة على رؤوس األشهاد ، فنقول : إا ال تصح أن تقال على إطالقها وعمومها ومشوهلا ؛ ألن معىن ذلك 

ود تعطيل األحكام الشرعية وتعريض للشريعة اإلسالمية أن تصبح كالشرائع األوىل ، اليت حرفها أتباعها كاليه
والنصارى فهم يف كل عصٍر أو مصٍر يغريون األحكام حسب تغّري الزمان واملكان ، هذا اإلطالق ال جيوز أبًدا أن 
نستعمله ونعلنه على مجاهري من املسلمني وإمنا نقول بعض األحكام اليت قيلت اجتهاًدا واستنباطًا وفهًما لبعض 

ري الزمان واملكان ؛ ألم فهموا هذا احلكم حسب واقعهم العلماء ممكن أن يُقال مثل هذه األحكام تتغري بتغ
يومئذ وتصورهم ، لكن ملا تغري الزمان وتغري املكان ، ممكن أن يأخذ ذلك احلكم وجًها آخر ، وأنا أضرب مثًال 
واحًدا فقط ، لقد جاء يف كتب الشافعية أنه ال تصح الصالة يف أرجوحٍة ليست ُمعلقًة بالسقف وال ُمدعمًة من 
األرض ، ال تصح الصالة زعموا ألنه يصلي يف ال مكان واآلن وجدت األرجوحة اليت ليست معلقة يف السماء 
وال مدعمة من األرض ، أال وهي الطائرة وخباصة املسماة باهلليكوبرت ، اليت تقف هكذا يف الفراغ معىن تلك 

ر فقيًها أو متفقًها يقول بعدم صحة الصالة اجلملة أن الصالة يف هذه الطائرة ال تصح ، واآلن ال ميكن أن نتصو 



يف هذه الطائرة ، إًذا ذاك كان حكًما يتناسب مع تصورهم ومع خياهلم للمرجوحة ، لكن اآلن وجدت سيارة 
طيارة ، أعين ما أقول ، وجدت سيارة طيارة ، فهي ليست معلقة بالسقف وال مدعمًة من األرض ، فكما تصح 

" الغاية ا الصالة يف السيارة الطيارة ، وهكذا ، ولذلك إذا ما حنن انطلقنا من قاعدة الصالة يف السيارة تصح أيضً 
وإن كانوا ال يقولوا بألسنتهم ، فهم ينفذوا يف مناهجهم وبراجمهم ، وهذا الواقع أكرب شاهٍد  تربر الوسيلة "

تعرض ملخالطة األطباء والشباب منهم على ذلك وهناك من يُفيت جبواز دخول الفتاة لتتعلم الطب مثًال مع أا ت
خباصة ، وتتعرض أن يكون وجهها بل ونفسها مع نفس الطبيب املعلم ويف مكان واحد ، ويف غرفٍة واحدة ، ملاذا 
؟ قالوا : البد من هذا حىت ُحنصل الفرض الكفائي ، حنن ُنسلم بأنه من الفروض الكفائية أن يتعلم املسلمون 

اجلنسني مبا يتناسب معهم مع جنسه ، فنحن مثًال نقول من الواجب تعلم علوم اهلندسة  رجاًال ونساًء ، كُل من
على اختالف أنواعها ، لكن ال جيوز ذلك للنساء ، لكن جيب على النساء أن يتعلمن الطب والطبابة ، من أجل 

اءنا وفتياتنا للفتنة ، أن نتحاشى تعريض نساءنا لألطباء من الرجال ، ولكن إذا كان من الزم ذلك أن نُعرض نس
، فال نسمح لبناتنا  ( ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه )فنحن نقول حينئٍذ كما قال عليه السالم : 

وال لنسائنا وال ألخواتنا أن يدخلن مكانا فيه خمالفة للشرع ولو أنه فيه حتصيل لفرض كفائي ألن هذا الفرض 
شروع وذلك مما يسهل على كل إنسان أن يفهمُه إن املسلمني ليسوا الكفائي ميكن حتصيله مع الزمن بطريٍق م

سواًء من حيث خضوعهم لألحكام الشرعية أوًال . ثانًيا : العلماء املتبعون يف هذا الزمان ليسوا كلهم سواء فيما 
لطن مع يفتون به من حترمي أو حتليل ، ولذلك حنن نتمسك باحليطة واحلذر وال نسمح كما قلنا للنساء أن خيت

الرجال يف سبيل حتقيق فرض كفائي ، لكن البد أن يكون هناك كما هو مشاهد من فتياٍت قد ال يلتفنت إىل ما 
هو حرام أو حالل ، فاألحكام عندهن سواء ، أو منهن من تم مبعرفة احلرام واحلالل ولكنها ال تعدم أن جتد 

ل اجلامعة وتدرس الطب ، وحنو ذلك يف سبيل حتصيل من يفتيها كما حنن يف صدد الكالم أنه جيوز هلا أن تدخ
الفرض الكفائي ، حينئٍذ حنن نقول هؤالء هم كبش الفداء ، هن الاليت يتقدمن لتحصيل هذا العلم ويعرضن 
أنفسهن للفتنة الصغرى والبد ، أو الفتنة الكربى ال مسح اهللا ، بعد ذلك يأيت دور نسائنا حنن فيتعلمن من هذه 

 " الغاية تربر الوسيلة "تعلمن من الرجال . الشاهد : أنه ال جيوز يف اإلسالم أن نتبىن هذه القاعدة النسوة وال ي
ومشكلة  (( ومن يتق اهللا يجعل له مخرًجا ))وهي تنايف متاًما ما ذكرته آنًفا من حديث ومن قوله تعاىل : 

اهللا ، فتجد كل الناس يرتكبون ما حرم اهللا املسلمني اليوم أفراًدا ومجاعات وأحزابا هي أم ال يهتمون بتقوى 
ألتفه األسباب ، فالتجار مثًال يودعون أمواهلم يف البنوك ، بل ال أقول التجار األغنياء الذين ال يتاجرون ، 
يودعون أمواهلم يف البنوك ، يقولون يا أخي أين نذهب ذه األموال ؟ حنن خنشى عليها اللصوص ، بل خنشى 



اآلية ؟  (( ومن يتق اهللا يجعل له مخرًجا ))للصوص ، هل هذا منطق من يؤمن باآلية السابقة على أنفسنا من ا
اجلواب : ال ، وإًذا فنحن يف العصر احلاضر وخباصة الدعاة اإلسالميني لسنا حباجة قصوى وكربى لتنظيم 

نغرس يف قلوب الناس واستحالل يف سبيل هذا التنظيم لبعض حرمات اهللا تبارك وتعاىل ، بل حنن حباجة أن 
اإلميان الصادق الذي حيول بينهم وبني ارتكاب ما حرم اهللا عز وجل ألتفه األسباب ، هلذا حنن نرى أن أي تكتل 
أو حتزٍب قبل كل شيء يقوم على قاعدة استباحة بعض احلُرمات لتحقيق بعض الغايات أن هذا يكون على 

، فال جيوز معاجلة مشاكل  وين باليت كانت هي الداء "" ودااملذهب ، مذهب أيب نواس الذي كان يقول ، 
املسلمني مبخالفة بعض ما أقول كل مبخالفة بعض أحكام رب العاملني حبجة أن الغاية تربر الوسيلة ، بل حنن 
نقول إنه ما ظهر يف اآلونة احلاضرة من حتزب يف الدعوة الصاحلة وهي الدعوة السلفية يكفي فيها أا قد فرقت 

عة السلفية يف بعض البالد جعلتها طائفتني ، طائفة تنتمي إىل حزٍب هلا نظامها ومن مجلة هذا النظام أنُه اجلما
من كان معنا فهو منا ، ومن كان ليس معنا فهو علينا ، وليس من الضروري أن يكون هذا معلًنا كتابًة وبيانًا ، 

منزلة عندهم يف الصالح ويف النشاط يف الدعوة ، أصبح وإمنا يكفي أن ذلك واقًعا عملًيا ، فمن كان منذ أيام له 
(( وال اليوم ألنه مل ينتِم للحزب ليس منهم ، وإًذا تأيت هنا اآلية الكرمية اليت نكررها يف هذا الصدد مرارًا وتكرارًا 

م : . خالصة الكال تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيًعا كل حزب بما لديهم فرحون ))
األسباب اليت تتيسر يف العصر احلاضر جيب األخذ ا بشرط أن ال تكون خمالفة للشرع ، مثًال هذه املسجلة فهي 
تنقل احملاضرات والدروس واملواعظ والنصائح إىل الناس بيسر وبدقة ، فهي وسيلة خلقها اهللا عز وجل يف العصر 

إذا كانت هناك دولة مسلمة فباستطاعتها أن تستعمل هذا احلاضر فيجب االنتفاع ا ، كذلك الراد أو الراديو 
اجلهاز يف سبيل نشر الدعوة على وجه الكرة األرضية كلها ، وليس فقط يف العامل اإلسالمي . تأيت أخريًا وسيلة 
 حديثة العهد بعض الشيء وهي التلفاز ، فنحن نقول : التلفاز باعتبار أن فيه الصور والتصوير ، فاألصل فيه أنه

ال جيوز ، وليس كاملسجلة والراديو ، وإمنا فيه من الصور والتصوير والعناية باستعمال آالت لتصوير األشخاص ، 
" الضرورات تبيح نقول : األصل يف التلفاز أنه ال جيوز ، إال فيما تقتضيه الضرورة ، والعلماء متفقون على قاعدة 

اقع اليوم عند من ال يبالون مبا يسمى حراًما أو حالالً ، وإمنا ولكن ال نرى التوسع يف ذلك كما هو و  احملظورات "
وال أريد إطالة  -بقدر ما ُحتقق املصلحة اليت يأذن الشارع ا ، ويف حدود النص اآلذن بذلك ، حنن نعلم مثال 

هللا عليه أن التصوير حرام على كل أشكاله وأنواعه ، لكن نعلم أيًضا أن النيب صلى ا - البحث يف هذه املسألة 
وسلم أباح للسيدة عائشة أن تلعب ببناا من اخلرق ، كانت تستعملها وكان الرسول عليه السالم ُيسرب إليها 
بنات جاراا لكي تتسلى ن ، ودخل الرسول عليه السالم مرة وهي تلعب وفيها فرس وله جناحان ، فقال عليه 



فقالت : أمل يبلغك أن خيل سليمان عليه السالم كانت  )( يا عائشة فرس له جناحان ؟ الصالة والسالم هلا : 
ذوات أجنحة ؟ الشاهد : من هذا احلديث نستطيع أن نأخذ منه وأن ننفذ منه إىل جواز استعمال الصور ، ومن 
ذلك التلفاز يف حدود احلاجة اليت ال يرتتب من ورائها ضرر سواء يف العقيدة أو يف األخالق أو حنو ذلك من 

، أما هذا التوسع فال جيوز استعماله ألن األصل فيه حمرم ، هكذا ينبغي فيما أرى وفيما أعتقد أن  املخالفات
يكون موقفنا استغالل كل وسيلة حدثت ما مل خنالف فيها شريعة اإلسالم ونضع جانًبا تلك القاعدة الكافرة اليت 

وهذا ليس من اإلسالم ، بل  ر الوسيلة "" الغاية ترب ا استحلت الدماء واألعراض من الكفار ، وهي قوله : 
  هل بقي شيء من .. (( ومن يتق اهللا يجعل له مخرًجا ويرزقه من حيث ال يحتسب ))اإلسالم يقول : 

فضيلة الشيخ ، نسبًة للخالفات اليت جنمت يف أوساط اجلماعة السلفية يف السودان ، يف بعض املسائل   السائل :
ادات يف املدارس الثانوية واجلامعات وتعليم املرأة يف اجلامعات املختلطة وذهاب كاالنتخابات والربملانات واالحت

الرجل السلفي إىل أماكن املنكرات كاملآمت واألعراس اجلاهلية ، أقيم مؤمتر للدعاة السلفيني يف مجيع أحناء السودان 
ق ومجع لشمل األمة السلفية يف ، وكان ذلك قبل سنتني وتوصلوا فيه إىل بعض االتفاقات ، وكان عبارة عن وفا

السودان ، ولكن مع ذلك إىل اآلن احلال يف حاله ، ألزموا اجلميع ، مجيع أفراد اجلماعة السلفية بالسودان ، قالوا 
: البد من الطاعة هلذه القرارات والتقيد ذه الفتاوى ، وال جيوز ألي فرد ينتمي هلذه اجلماعة السلفية بالسودان 

ه القرارات ، وكل من شذ عن هذه القرارات وهذه األوامر اليت جاءت من األمارة ، وقالوا : أن أن خيرج عن هذ
هذه األمارة ، األمارة يف احلضر ، أمارة الدعوة أمارة شرعية ، ومعرتف ا وجيوز طاعتها يف املعروف ، فكل من 

رطني : األول منها : أن اإلنسان شذ وخالف ومل يُطع بعض األمور كقضية االختالط يف اجلامعة ، أجيزت بش
يأمن الفتنة على نفسه . ثانًيا : أن يكون بوسعه تقليل شيء من املنكر . فمن خالف هذه التعليمات وهذه 

( من مات األوامر يُفصل ، يُفصل من هذا التنظيم ، ويعترب إنسان منبوذ ، ويُطلق عليه بعض األحاديث : 
( ومن أطاع أميري فقد ،  ( ومن شذ شذ في النار )،  لجماعة )( وعليكم با،  وليس في عنقه بيعة )

، وهذا األمر أحدث بلبلة يف وسط الشباب املسلم ، وقبيل جميئنا إىل  أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني )
 اململكة العربية السعودية ألداء هذه الشعرية ، حتدث أحد األخوان عن هذه األمور وما كان إال أن جوبه بالفصل

  من هذا التنظيم ، فما هو الرد ؟ 
جوايب أن هذا التنظيم من بعض السلفيني تقليد منهم أوًال لبعض اجلماعات اإلسالمية القدمية اليت  الشيخ :

سبقت يف هذا املضمار دون أن تتقدم شيًئا يذكر يف سبيل حتقيق ما يعلنون منه من حماولة إصالح اتمع 
مة ، من أجل ذلك حنن نُنكر هذه التنظيمات ؛ ألا ليست كالتنظيمات اليت جرى اإلسالمي وإقامة الدولة املسل



عليها املسلمون طيلة هذه القرون اليت تقوم على أساس األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وعلى أساس تعلم 
فصل من األمثلة

ُ
اليت تفرض على املنتمني  العلم النافع والتوجيه إىل العمل الصاحل ، بل كما جاء يف هذا السؤال امل

هلذه اجلماعة ، اإلطاعة العمياء ولو يف معصية اهللا تبارك وتعاىل ، ويكفي يف ذلك أم جعلوا هذا األمري الذي 
ُنصب على هذه اجلماعة كما لو كان خليفة املسلمني ، فيجب اطاعته يف كل شيء يأمر به مامل يأمر مبعصية اهللا 

فكأن لسان حاهلم  ( من أطاع أميري فقد أطاع اهللا )م محلوا قوله عليه السالم : فاخلطأ يف هذا كما مسعتم أ
يقول إن هذا األمري هلذه اجلماعة هو أمري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهناك مجاعة أخرى هلم أمري أيًضا 

ام اإلمارة الكربى على هذا األمري هو أمري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث على ذلك دواليك يطبقون أحك
الوالية الصغرى ، من الوالية الصغرى  اإلمام الذي ُيصلي باملسلمني اخلمس صلوات يف املسجد ، هذا ال جيوز 
أن يُعطى له صالحيات اخلليفة اإلمام األول ، وإمنا يُطاع يف حدود ما يأمر وينهى فيما يتعلق بأحكام الشريعة ، 

أمر بشيء أصله مباح ، ال جيب إطاعة هذا اإلمام الذي هو إمام املسجد ، ألنه أما جيب له من الطاعة فيما لو 
ليس هو اإلمام األكرب الذي إذا أمر املسلمني بشيء يرى أن فيه مصلحتهم وكان هذا األمر يف أصله مباًحا 

اهللا تبارك  فيجب واحلالة هذه أن يُطاع األمري األكرب ، كما جيب على الزوجة أن تطيع زوجها يف غري معصية
وتعاىل ، أما هذه اإلمارات وهذه الواليات يف هذه التنظيمات احلديثة يف العصر احلاضر ، وخباصة أخريًا ، فهذه 
أوًال ليست تلك الوالية الكربى ألم مل يبايعوا من مجيع املسلمني ، ولذلك فال يُعطى حلكم أمريهم أحكام 

النظر ويسرتعي االنتباه أم زادوا يف األمر بالطاعة هلذا األمري اخلاص  األمري األعلى . ثانًيا : أن هناك ما يلفت
على أكثر مما ثبت يف الشرع من إطاعة األمري العام . جاء يف الصحيح : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أرسل 

لنيب صلى اهللا عليه وسلم سرية وأّمَر عليها أمريًا ، مث أراد هذا األمري أن يبتلي أتباعه ، هل هم يطيعونه كما أمر ا
أن يُطاع أمريه ؟ فأمر بعضهم بأن حيطبوا حطًبا ففعلوا ، مث أمرهم مجيًعا أن يلتفوا حول هذا احلطب مث أمر 

، فتلكأوا ، فقال بعضهم  " القوا أنفسكم يف النار "بعضهم أن يوقدوا النار فيها فأوقدوا فاشتعلت ، فقال هلم : 
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال فراًر من النار ، فكيف حنن نطيع أمرينا هذا بأن نلقي " واهللا ما آمنا برسلبعض : 

، فجاء الرسول إىل النيب بأنفسنا يف النار ؟! واهللا ال نفعل حىت نبعث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نسأله "
ي النار ما خرجوا منها إلى يوم ( لو أنهم ألقوا أنفسهم فصلى اهللا عليه وسلم وذكره له القصة ، فقال : 
إذا كان األمر كذلك وكان األمري املوىل من قبل الرسول مباشرة  القيامة ، ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق )

ال يُطاع يف معصية اهللا عز وجل ، فكيف يُطاع هؤالء األمراء املختلفي املناهج واملذاهب واالجتاهات وهم 
بأن على كل فرٍد أن يُطيع تلك القرارات واليت فهيا إباحة االختالط بني الرجال  يصرحون كما مسعتم يف السؤال



والرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي وصفه رب العاملني  - سبحان اهللا !  -والنساء ، ولكن عليه أن حيفظ نفسه 
هم للفتنة ؟ أم قال : ماذا فعل باملسلمني ؟ هل أباح هلم أن يعرضوا أنفس (( بالمؤمنين رءوف رحيم ))بقوله : 

( ُكتب على ابن آدم حظه من الزنا ، فهو مدركه ال لكل مسلم أن النظرة األوىل لك والثانية عليك ؟ وقال : 
أي اللمس ،  - محالة ، فالعين تزني وزناها النظر ، واألذن تزني وزناها السمع ، واليد تزني وزناها البطش )

لقد أباح هؤالء األمراء  المشي ، والفرج ُيصدق ذلك كله أو يكذبه )( والرجل تزني وزناها  -أي املصافحة 
زعموا ألتباعهم أن خيالطوا وأن يعرضوا أنفسهم للفتنة ، بل وصرح بعضهم مع أنه من السلفيني أنه جيوز يف سبيل 

صلى اهللا  الدعوة يا أخي كل شيء أصبح جيوز يف سبيل الدعوة أن يصافح الرجل املرأة ، مع أنه يعلم أن النيب
" ما مست يد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، كما شهدت بذلك أم املؤمنني عائشة رضي اهللا تعاىل عنها ، قالت : 

أي يد امرأة ال حتل له ما مست يد النيب صلى اهللا عليه وسلم يد امرأة قط ، بل ملا  عليه وسلم يد امرأة قط "
لنساء ، قامت إحداهن تطلب منه عليه الصالة والسالم أن يصافح بايع النيب صلى اهللا عليه وسلم الرجال وبايع ا

فكيف أنت تكون  ( إني ال أصافح النساء )النساء كما صافح الرجال للبيعة ، فقال عليه الصالة والسالم : 
سلفًيا وليس فقط حممديًا تتبع أقوال الرسول عليه السالم ، بل ومتشي على منهج السلف الصاحل ؟ والسلف 

 " الغاية تربر الوسيلة " ال جتد أحدا منهم يستبيح للرجل أن ميس يد امرأة ال حتل له ، هنا تأيت القاعدة : الصاحل
حنن نريد أن نوصل الدعوة إىل األماكن اليت ال يصل إليها الدعاة املتشبثون واملتشددون ، فهم يتساهلون إًذا يف 

لذلك نعود لنقول هؤالء األمراء إذا  " الغاية تربر الوسيلة "بعض األحكام ، رجعوا إىل القاعدة الباطلة الكافرة 
أمروا بشيء فيه مصلحة لألمة فأطيعوا يف ذلك فال مانع ، ولكن طاعتهم ليست فريضة ؛ ألم ليسوا هم احلكام 
الذين هم كاخللفاء هلم صالحية األمر بالشيء املباح فيصري واجًبا ، فإن كان يف ذلك مصلحة وفعلها الرجل 

( ال الذي ينتمي إىل اجلماعة فال مانع من ذلك ، أما إذا كان يف معصية هللا أو لرسوله فهنا يأيت القول السابق : 
وألن منوت فرادى ال رابطة لنا وال جامعة لنا ، ال نعصي اهللا ورسوله يف  طاعة لمخلوق في معصية الخالق )

ج يقررونه وهم يعلمون أم خيالفون فيه الشرع يف  مسألٍة واحدة خري لنا من أن جنتمع على الضالل وعلى منه
كثٍري من أوامره ، ولذلك فأنا أؤيد األخ الذي خطَب ووقف جتاه تلك األوامر ، وإن كان ُفصل من اجلماعة 
ولكنه مل يفصل من اجلماعة ألن اجلماعة هي مجاعة أصحاب الرسول عليه السالم ، وهم يعلمون مجيًعا أن هذا 

منا هو من آرائهم ومن اجتهادام وليس منقوًال عن سلفهم الصاحل . وهنا كلمة أخرية : إن هؤالء الذي يقولونه إ
الذين يصدرون هذه القرارات ، ويستبيحون بعض احملرمات بدعوى أن املصلحة تقتضي ذلك ، هؤالء يف 

أوىل مث أوىل أم ليسوا من اعتقادي أقول جازًما : أوًال : ليسوا علماء ، مل يدرسوا الشريعة كتابًا وسنة ، ف



إخل ، مما هو معروف يف علم األصول ، وإمنا هم عندهم  ...اتهدين الذين جيوز هلم أن يقيسوا وأن يعتربوا و و
شيء من املعلومات اإلسالمية نتف أقوال من ها هنا وهاهنا وقد يكون عندهم كلمات لبعض العلماء سواء يف 

سوا علماء يستطيعون أن يتولوا قيادة األمة من الناحية الفكرية ، وإمنا هم نابتة احلديث أو يف األصول ولكنهم لي
نشأة وحتمست على غري ُهًدى من را ، لذلك أقول دون أن أعلم شخصيات اجلماعات كلها لن جتد يف هذه 

ا
ً
ا ، لن جتدوا فيها شيًخا عامل

ً
، وإمنا بعض الشباب  اجلماعات اليت تسمعون عنها مثل هذه االحنرافات شيًخا عامل

  املتحمسني الذي حيسبون أم حيسنون صنًعا .
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهللا األمني ؛ يا شيخ يف مسألة هذه القرارات ، قرروا  السائل :

: قالوا : ال جيوز أن االختالط حرام ، ولكن بشرطني لدخول اجلامعة لتقليل املنكر وأمن الفتنة . والشيء الثاين 
" املخالفة ألن ابن مسعود مل خيالف عثمان بن عفان ، فصلى معه وأمت الصالة ، وكان عثمان قاصرًا ، وقال 

  ، ولذلك يأمر اجلماعة أن ال خيالفوا ألن اخلالف شر .  اخلالف شر "
  فأين عثمان رضي اهللا عنه اليوم ؟!  الشيخ :
  غري موجود .  السائل :
، مث كيف تكون األمان من الفتنة ؟! بولوج أبواا ؟ أم باالبتعاد عنها ؟ وقد قلنا آنًفا قوله عليه طيب  الشيخ :

( إن الحالل بّين والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات السالم مجلة ، واآلن أذكر احلديث اية هلذا الكالم : 
نه وعرضه ، أال وإن لكل ملٍك حمى ، أال ال يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدي

وأن حمى اهللا محارمه ، أال ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، أال وإن في الجسد مضغة إذا 
. احلقيقة أن هذا الذي  صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، أال وهي القلب )

يسون أمريهم على أمري النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فهذا قياس ذكرته أخريًا هو سبق اجلواب عليه ، ملا قُلت يق
مع الفارق ، وكما يقول بعض الفقهاء : قياس احلدادين على املالئكة املقربني ، وهذا من أبطل القياس على وجه 
 األرض ؛ لذلك ال عثمان اليوم أي ال خليفة اليوم ، وهذا الذي جيب على اجلماعات اإلسالمية أن يسعوا إىل

إجياد اتمع اإلسالمي الذي ينبع منه اخلليفة الراشد ، ال أن يوجدوا يف كل مكان أمريًا ، ويعطوه أحكام األمري 
  األكرب كعثمان ومن قبله ومن بعده ، وذا القدر كفاية واحلمد رب العاملني .

ه والصالة والسالم على من ال نيب اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا وحد السائل :
بعده أما بعد أعتقد أن ما سبق من حديث طيب لفضيلة الشيخ األلباين حفظه اهللا ، يكفي إلجابة هذا السؤال 
الذي أريد أن أسأله ، ولكن أحب ختصيص هذا السؤال ألن فيه كثري من اللغط وكثري من االختالفات ، ما هو 



ؤدي حتًما إىل بعض التنازالت يف الدين ، مثل حلق اللحى ، وأداء قسم حكم دخول اجليش مع العلم أنه ي
الوالء ، وصيغة قسم الوالء ، قسم الوالء كاآليت : أنا فالن الفالين ، وقد ُجندت جنديًا بالقوات املسلحة ، 

  أقسم باهللا العظيم ، وأعلن صادقًا أن أنذر حيايت هللا وللوطن ومصلحة الشعب .. 
  اهللا .  ما شاء الشيخ :
وأن أكرس كل وقيت وطاعيت طوال مدة خدميت يف تنفيذ الواجبات امللقاة على عاتقي ، وأن أتوجه إىل  السائل :

أي جهٍة يصدر أمر بتوجيهي إليها ، برًا أو حبرًا أو عن طريق اجلو ، وأن أطيع مجيع األوامر اليت تصدر إيل من 
ايت مبوجب قانون القوات املسلحة ، أو قانون اإلجراءات املدنية ، ضابٍط أعلى ، حىت لو أدى ذلك باازفة حبي

أو أي قانون آخر ساري املفعول ، مث من التنازالت القيام للعلم ، حتية العلم ، مث القيام للضابط األعلى الرُتب 
ة مصلحة الدعوة العليا مثل اللواء والفريق وكذا كل الناس يقومون له ، وغري ذلك من التنازالت ، فهل جيوز حبج

  ونشر الدعوة وأن يوجد كوادر وعناصر تؤدي إىل خدمة الدعوة يف هذه األماكن ، هل جيوز ذلك ؟ 
احلقيقة يا أخ كما قلت أن هذا السؤال هو سبق اجلواب عنه يف كالمي السابق ، لكن كما ذكرت أنك  الشيخ :

ول يف اجليش يف بعض الدول العربية ، منه اختياري تريد جوابًا صرًحيا ، فأقول : ال جيوز ، لكين أذكر بأن الدخ
  ومنها إجباري ، فما كان اختياريًا فهو الذي ينبغي أن يتوجه السؤال عنه ، وهو الذي يتوجه اجلواب السابق عليه 

  هو اختياري السائل :
ذلك ، لكن احلقيقة  وهو أنه ال جيوز ، أما ما كان اضطراريًا فاملضطر يقول كلمة الكفر وال يؤاخذ على الشيخ :

كل هذه التنازالت يسمحون فيها يف سبيل   " الغاية تربر الوسيلة "أن الذين يذهبون على ضوء القاعدة الكافرة 
حتقيق مصلحة يزعموا ، وكما قلت سابًقا هذا معاجلة الداء بالداء ، وداوين باليت كانت هي الداء متاًما وال 

إلسالمي والدولة اإلسالمية أبًدا على التنازل عن بعض أو كثري من األحكام يكون إقامة صرح اإلسالم واتمع ا
(( والعاقبة للمتقين الشرعية بل جيب علينا أن نصرب وأن نصابر وأن نتقي اهللا عز وجل واألمر كما قال تعاىل : 

شريعة أن توجه هذه ومن املمكن ملثل هذه اجلماعات إذا أرادت أن تشتغل بالسياسة اليت ليس فيها خمالفة لل ))
احلكومات وخباصة أا تزعم أا حكومات إسالمية ، فيلفت نظرهم إىل أن كثري من هذه األمور اليت جاءت 
فيما ذكرت ونقلت خمالفة للشريعة ، فمثًال أول ذلك حلق اللحية ، من عجائب بعض الدول العربية أن بعض 

دول اإلسالمية يدخل الشاب املسلم إىل اجليش مرغًما ، الدول األوروبية خري منها يف هذه القضية ، بعض ال
فيكون أول عقوبة على إسالمه أن حيلقوا حليته ، بينما بعض الدول األوربية ، وأنا رأيت بعيين ، ملا ُكتب يل 
الذهاب إىل بعض البالد األوربية ، ومررنا بإيطاليا مث جببال األلب بسويسرا ، مرت بنا سيارات عسكرية ، فلفت 



نظري أن بعض العساكر ملتحني ، فسألنا عن السبب ؟ قال هنا احلرية واضحة مع أفراد اجليش ، من شاء حلق 
، ومن شاء عفى ، بينما النظام االجنليزي الذي كان يستعمر بعض البالد العربية ال يزال املسلمون احلكام 

صالًحا أعين هذه اجلماعات السياسية ، املسلمون يفرضون على اجلنود املسلمني حلق اللحية ، فإذا أرادوا إ
فليقدموا طلبام إىل هذه الدولة ، قد يستجيبون لبعضها وقد ميتنعون عن الكثري منها ، أما أن يُقال جيوز 
الدخول فيها والتنازل عن بعض األحكام الشرعية ، لعل وعسى أن يكون يف منفعة للدعوة املسلمة من هذا 

  سالم .الشخص ، وهذا أيًضا جهل باإل


